Syddjurs Sommer emt 2016
5 RUNDER KOORDINERET TURNERING

Rosengården, Hornslet
25/7, 26/7, 27/7, 28/7, 29/7
Kl. 18.30-23.00

VELKOMMEN
Syddjurs Skakklub byder velkommen til Syddjurs Sommer emt 2016, den 36.
koordinerede sommer-emt i klubben. Turneringen har i år 5 grupper. I alt bliver vi 33
spillere en god fremgang fra sidste år.
Vi har et udsalg med diverse forfriskninger som du er velkommen til at handle i.
Venligst benyt aktivitetslokale 2 til analyser og lynskak. Ingen analyser i spillelokalet.
Betænkningstid: 1t. 45 min. til 40 træk. 30 minutter + opsparet tid til resten. Der er
noteringspligt. Seneste fremmøde 30 minutter efter rundestart.
Spillerne må ikke have synlig mobiltelefon på spillestedet. Mobiltelefoner skal være
slukket.
Spillere der er i gang med deres parti må ikke deltage i partianalyser eller læse
skaklitteratur eller notater.
God turnering!
Syddjurs Skakklub
Turneringsledelse:
SD Willy Møller Nielsen: mobil 50592461.
Turneringskomiteen består af :
Finn Andersson, Randers og Erik Hjorth, Viborg og Dennis Hemdorff, Nordre.
PRÆMIER
Mester og Basis 1-3:
1. præmie : 500 kr.
2. præmie : 200 kr.
Ved ligestilling i point deles kontante præmier.
Basis 4:
1. præmie : 500 kr.
2. præmie : 200 kr.
3. præmie : 200 kr.
Der benyttes almindelig korrektion.
Syddjurs Skakklub spiller hver mandag kl. 19 i Cafeen på Rosengården, Tingvej 22,
Hornslet.

Syddjurs Skakklub
Inviterer til

Syddjurs Åbne Efterårs emt 2016
Der spilles en syv runders Monrads turnering.
Vi har plads til mange deltagere!
Hvor:
Cafeen, Lokalcenter Rosengården, Tingvej 22, 8543 Hornslet.
Hvornår:
29/8, 5/9, 19/9, 26/9, 10/10, 24/10 og 14/11
Spilletid kl.19.00 til 23.30
1.45 time til 40 træk, ½ time + opsparet tid til resten af parti.
Der ELO-rates når det er muligt.
Der accepteres max. 30 min. for sent fremmøde.
Indskud:
150 kr. i alle grupper
Gratis for medlemmer af Syddjurs Skakklub
Præmier:
Der er en garanteret 1. præmie på 700 kr. i hver monradsgruppe. Derudover vil der
være yderligere placerings- og rating-præmier afhængig af antal deltagere.
Turneringsform:
Der spilles i en eller flere monradsgrupper.
Udsatte partier
Udsatte partier fra 1. og 2. runde skal være afviklet senest 12. september.
Udsatte partier fra 3. og 4. runde skal være afviklet senest 3. oktober.
Udsatte partier fra 5. runde skal være afviklet senest 17. oktober.
Udsatte partier fra 6. runde skal være afviklet senest 7. november.
Næste runde vil blive lagt lige efter disse datoer, dog lægges 7. runde 31. oktober for at
give bedre mulighed for at afvikle 7. runde forud.
Afvigelse fra disse regler vil kun i særlige tilfælde blive givet af turneringslederen.
Tilmelding :
Senest den 24/8-2016 til Willy Møller Nielsen mobil 50592461
email: willymn@gmail.com
eller på
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/AllInvitations
Spørgsmål til turneringen rettes til samme.
Vi glæder os til at møde mange kampivrige spillere!

